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Geologinio paveldo diena 2016
Štai dalyvaujame jau šeštajame kasmetiniame Geologinio paveldo dienos renginyje. Norėtųsi tikėti, kad
Geologinio paveldo diena tampa gera tradicija, pritraukia čia vis daugiau žmonių, besidominčių gamta,
geologine aplinka ir jos sąsajomis su istorija ir kultūra. Taigi, geologinio paveldo vertės supratimas pamažu
plinta vis plačiau. Rūpinimosi geologiniu paveldu niekada nebus per daug, tai – plati veikla, apimanti
tyrimus, didinančius paveldo vertę, tvarkybą, visuomenės švietimą ir žinių sklaidą. Vien tik pasirengimas
Geopaveldo dienai – tai krašto ir vietų parinkimas aplankymui, duomenų surinkimas, jų patikrinimas.
Pastebime, prie įdomių gamtos objektų įvyksta vertingų diskusijų, randame naujų idėjų.
Geologinio paveldo diena vyksta vis kitame krašte, stengiamės aplankyti mažiau žinomas vietas, o
bendradarbiaujant su saugomų teritorijų direkcijomis, suteikti joms kuo daugiau žinių apie geologinį
paveldą. Geologinis paveldas – tai ne tik gamtos keistenybės, bet ir svarbi žinia, tarsi laiškas kuo platesnei
visuomenei apie mūsų krašto geologinę savastį ir jos trapumą.
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius dr. J. Satkūnas

Geologinis paveldas – tai Žemės atmintis ir ji turi būti išsaugota naujoms kartoms Žemės pažinimui,
moksliniam ir praktiniam tyrimui. Daugelyje Europos šalių organizuojamos geologiniam paveldui skirtos
dienos ir renginiai, kaip antai: Airijoje geologinis paveldas yra įtrauktas į Paveldo savaitės renginius
(paskutinė rugpjūčio mėn. savaitė); Vokietijoje švenčiama Geotopo diena. Trečią rugsėjo sekmadienį
Suomijoje žymima Geologijos ir Geoįvairovės diena. Jungtinėje karalystėje Geologų asociacija organizuoja
Geologijos festivalio renginį (paprastai vyksta Londone). Norvegijoje rugsėjo mėn. vyksta Geologijos dienos
renginiai. Nyderlanduose rengiamos provincijų Geopaminklų dienos, be to geopaveldas minimas Mokslo ir
paveldo savaitės renginiuose. Danijoje, kas antri metai trečiąjį rugsėjo savaitgalį vyksta Geologijos dienos.
Neilga, bet jau istorija. Lietuvos geologų sąjungos taryba 2010 metų gruodžio 9 dienos posėdyje nutarė
kasmet trečiąjį rugsėjo šeštadienį organizuoti Geologinio paveldo dieną Lietuvoje.
Ši diena skiriama tvarkyti ir populiarinti žmogaus globos ir dėmesio reikalingus geologijos objektus:
riedulius, atodangas, ozus, keimus, rinas, didkalves ir daubas, šaltinius ir versmes. Geopaveldo dieną
organizuojamos išvykos prie geopaveldo objektų, seminarai, žiniasklaidos renginiai.
Geologinio paveldo dienos įvyko: 2011 m. Molėtų rajone, 2012 m. – Dzūkijos nacionaliniame parke, 2013 m. –
Akmenės ir Mažeikių krašte, 2014 m. – Sartų ir Gražutės regioniniuose parkuose, 2015 m. – Švenčionių krašte.
Plačiau http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=1352&lang=lt
Kur sužinoti apie geologinį paveldą? Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro
duomenis (kurį tvarko Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir
kadastro skyrius), 2016 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo 642 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (157
iš jų paskelbti gamtos paminklais) ir 219 savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų. Iš visų minėtų
gamtos paveldo objektų – 306 geologiniai.
Be valstybės saugomų geologinio paveldo objektų, yra dar viena geologinio paveldo kategorija – geotopai.
Tai moksliniu ir pažintiniu požiūriu svarbūs (unikalūs ar etaloniniai) geologiniai, geomorfologiniai,
hidrogeologiniai objektai ir jų grupės – reljefo formos, atodangos, rieduliai bei jų sankaupos, didelių debitų
ar padidėjusios mineralizacijos požeminio vandens versmės, kasiniai, ekspozicijos ir kt. Dažnai jie turi ir
didelę estetinę, turistinę, archeologinę, istorinę ar kultūrinę vertę. Dauguma jų jau turi gamtos paveldo
objektų statusą, kiti yra potencialiai skelbtini būti saugomais valstybės. Dalis geotopų yra privačioje
nuosavybėje, ar žmogaus suformuoti.
Geotopų tyrimus ir registravimą Lietuvos geologijos tarnyba atlieka nuo 1995 metų. Geotopų duomenų bazėje
saugoma informacija yra prieinama internetu Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje visiems besidomintiems
geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais. Šiuo metu posistemyje galima rasti informaciją
apie 622 geotopus (2016-09-01). Informacija apie geotopus yra nuolatos papildoma naujų tyrimų
duomenimis. Daugiau apie Geotopus rasite adresu: http://www.lgt.lt/epaslaugos/ → (GEOLIS) → Geotopai
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VI Geologinio paveldo diena Anykščių krašte 2016 metų rugsėjo 23–24 dienomis

BALTŲJŲ SMĖLYNŲ KRAŠTAS
Programa
Rugsėjo 23 d., penktadienis
•
•
•
•
•
•
•

Kavarsko bažnyčia (susitikimas automobilių stovėjimo aikštelėje 9.30 val.)
Kavarsko tufų šaltinis
Daumantų atodanga
Anykščių kvarcinio smėlio karjeras
Anykščių regioninio parko lankytojų centras (J. Biliiūno g. 55, Anykščiai)
Puntuko brolis
Karalienės liūnas
18.00 val. Diskusijos, vakaronė ir nakvynė kaimo turizmo sodyboje „Pušų takas“ Andrioniškyje
http://www.pusutakas.lt/

Rugsėjo 24 d., šeštadienis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išvykimas iš nakvynės vietos 9.00 val.
Pelyšos atodanga
Nuo Mikierių atodangos per beždžionių tiltą iki Inkūnų šaltinio
Variaus atodanga
Pavarių akmuo
Bijeikių piliakalnis
Burbiškio dvaras
Storių kalvos
Vildžiūnų atodanga (atsisveikinimas)
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KAVARSKO TUFŲ ŠALTINIS
Sinonimai: Švento Jono Krikštytojo šaltinis, Švento Jono šaltinis, Šventieji šaltiniai
Kavarsko mst., Anykščių r. sav. Valstybės saugomu gamtos paveldo objektu paskelbtas 1985 m.
Koordinatės (LKS): 558771; 6144439
Šaltinis išteka sufoziniame cirke, kuris yra Šventosios upės slėnio dešiniojo šlaito viršutinėje dalyje. Šaltinio
absoliutinis aukštis apie 73–75 m. Šaltinio plotą (dugną) sudaro žvirgždas ir gargždas su smėliu ir nedideliais
(iki 10 cm skersmens) rieduliais. Vandens išeiga artima sluoksninei su atskiromis nedidelėmis tėkmėmis
(jų yra 4–6), besijungiančiomis į didesnius srautus vagelėmis. Išsiliejimo vieta pastovi – sufozinio cirko
dugnas, beveik stačiakampis, 14 m pločio ir 21 m ilgio. Šis dugnas yra „įsipjovęs“ į šlaitą viršutinėje dalyje
3–4 m.
Šaltinio tipas: krintantis, kontaktinis
Režimas: nuolatinio veikimo
Vandeningumas: didelio vandeningumo labai reikšmingas šaltinis. Debitas 13–17 l/s
Vandens fizikinės savybės. Šaltinio vanduo bespalvis, beskonis, be kvapo, šaltas (temperatūra 8,2 oC).
Ištirpusio deguonies koncentracija 10,4 mg/l; pH – 7,6; Eh – +217 mV; rH – 22.
Vandens cheminės savybės (2012 m.). Vanduo gėlas turintis daug mineralinių medžiagų (687 mg/l), kietas
(8,72 mg-ekv/l), pasižymintis karbonatiniu lengvai pašalinamu kietumu. Jame nėra geležies, nitritų ir
amonio. Tačiau stebimos padidintos nitrato koncentracijos (25 mg/l). Tai rodo, kad šaltinio vandens kokybei
daro poveikį miestelyje vykdoma ūkinė veikla.
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Vandens tipas: kalcio, magnio hidrokarbonatinis vanduo
Dabartinė būklė, kaptažas. Sumūryta graži akmenų sienelė, patogūs betoniniai laiptai, gražiai sutvarkyta
aplinka, įrengtas šaltinio vandenį surenkantis baseinas.
Kavarske sklando vadinamoji Versmės byla. Ji byloja, kad senovėje čia stovėjo medinė pilis, kurioje
gyveno kunigaikštis Kavaris. Stipruolis dėl dažnų kovų su svetimšaliais buvo praradęs regėjimą, tačiau jėgų
turėjo su kaupu. Sykį pilį apsupo kalavijuočiai. Nesiryždami kautis su narsiais pilėnais, svetimšaliai juos
apsupo – pasmerkė mirti iš bado ir troškulio. Kai nusilpę žmonės iš tiesų ėmė vaduotis mirtimi, Kavaris
įsmeigė į žemę savo kalaviją ir pareiškė, kad tas, kam pavyks jį ištraukti, prasiveržęs pro užpuolikus privalės
iš šalia tekančios Šventosios atnešti vandens. Daugeliui pilėnų nedrįstant liestis prie kalavijo, jį ištraukė
jaunuolis, kurio mylimoji ką tik mirė iš troškulio. Iš žemės ištryško versmė. Jos vandens atsigėrę pilėnai įgavo
neįtikimų galių, todėl lengvai nugalėjo pilį apgulusius priešus. Negana to, versmės vandeniu nusiprausęs
Kavaris praregėjo.
Tokia yra pagoniškoji Kavarsko šaltinio legenda. Kaip jis tapo šv. Jono šaltiniu, tiksliai nežinoma. Tačiau jau
seniai manyta, kad šaltinio vanduo išskirtinių gydomųjų savybių įgyja būtent Joninių naktį.
Aprašė: A. Linčius, 1989-90, P. Gedžiūnas, Z. Zanevskij, K. Kadūnas, 2012
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Kavarsko šaltinis, 1998

DAUMANTŲ ATODANGA
Anykščių r. savivaldybė, Kavarsko sen., Daumantų kaime, Anykščių regioninis parkas. Atodangos aukštis
27 metrai.
Koordinatės (LKS): 562556; 6146049
Daumantų atodanga yra dešiniajame Šventosios upės slėnio šlaite. Atodangoje stebimos net trijų
geologinių periodų dariniai: kvartero, neogeno ir devono. Joje stebima riba tarp neogeno ir kvartero
periodų. Ši atodanga yra stratotipinė atodanga, kurioje rastos priešledynmečio – Daumantų – nuosėdos. Tai
unikali vieta, nes tokių atodangų kitose Baltijos šalyse nėra.
Daumantų atodangoje atsidengiančios nuogulos (iš apačios į viršų):
Devono periodo Šventosios svitos smiltainis, gana gerai sucementuotas silikatiniu cementu;
Neogeno periodo Anykščių svitos baltas, pilkas smėlis su aleurito tarpsluoksniais ir bangavimo
ruzgomis;
Kvartero periodo, priešledynmečio – Daumantų svitos smėlis, aleuritas horizontaliai sluoksniuoti su
organinės medžiagos linzėmis ir tarpsluoksniais;
paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo suklotas moreninis priemolis.
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Ribos tarp neogeno ir kvartero nustatymui atodangos nuosėdose buvo atliktos mineraloginė,
geocheminė, paleomagnetinė, augalų makroliekanų ir žiedadulkių analizės, nustatinėjama nuosėdų
struktūra, matuojamas dalelių dydis. Pagal mineraloginę nuosėdų sudėtį riba pravedama kur ryškiai
padaugėja raginukės, lauko špatų, granatų. O pagal žiedadulkių analizės duomenis – kur visiškai nėra
neogenui būdingų augalų (taksodžių, sekvojų, egzotinių pušų rūšių) žiedadulkių, o randamos vėsaus klimato
augalijos (beržų, pušų, žolinių augalų), o vėliau ir tundrinės augalijos žiedadulkės.
Priešledynmetiniam laikotarpiui būdingi didelės amplitudės klimato svyravimai. Tačiau susiformuoti
didelio masto kontinentiniam apledėjimui sąlygų dar nebuvo.

Daumantų atodangos fragmentas, 2012

ANYKŠČIŲ KVARCINIO SMĖLIO KARJERAS
Anykščių r. sav., Anykščių sen.
Koordinatės (LKS): 564739; 6154947
Anykščių rajono kvarciniai smėliai susiklostė kontinentinio klimato ežerinėmis-aliuvinėmis sąlygomis
neogeno periodo laikotarpiu. Jis prasidėjo prieš 23 mln. metų ir truko 21,4 milijoną metų. Neogeno
nuogulos sudaro iki 36 m storio storymę. Jos išplitusios ir stebimos ne tik karjere, bet ir Daumantų,
Vetygalos, Gylių ir Variaus atodangose.
Neogeno smėlis yra ypatingas, nes sudarytas beveik vien iš kvarco grūdelių (daugiau nei 90%) ir todėl
vadinamas monomineraliniu. Tai labai reta naudingoji iškasena, kuri susidaro intensyviai dūlėjant
kvarcingoms uolienoms, kelis kartus persiformuojant. Tokios sąlygos būna šiltame ir drėgname klimate, kai
lygus reljefas ir mažos amplitudės Žemės plutos judesiai. Tai ir buvo būdinga šiaurės rytų Lietuvai neogeno
periode. Tuo laikotarpiu teritorija kilo, pasitraukė paleogeno jūra, palikdama ežerus ir juos jungiantį platų
upių tinklą. Susidarė ežerinis-aliuvinis sedimentacinis baseinas, kuriame kaupėsi chemiškai dūlančios
devono amžiaus smėlio ir smiltainio plutos medžiaga, persiformavusi į monomineralinį – kvarcinį smėlį.
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Karjere galima matyti, kad neogeno nuogulos yra ežerinės ir aliuvinės kilmės: labai gerai išrūšiuotas
smulkus smėlis susiklostė ežero dugne, nevienalytės sudėties ir įvairiai sluoksniuotas – pakrantės zonoje, o
daug rupesnį ir blogai išrūšiuotą suklostė tekančios upės.
Kvarcinius smėlius pirmą kartą Lietuvoje rado prof. M. Kaveckis Šventosios slėnyje 1928 m. Tačiau
telkinys šiose apylinkėse buvo išžvalgytas 1945 metais.
Karjere neogeno nuogulos, kuriose galima rasti kvarcinio smėlio, slūgso ant nelygaus viršutiniojo devono
šventosios svitos paviršiaus, maždaug 65–83 m virš jūros lygio. O juos dengia nestora kvartero nuogulų
danga (paskutiniojo – Nemuno apledėjimo morena) (vidutiniškai 6,7–9,5 m). Naudingojo klodo storis 1–13,8 m
vidutiniškai 4,6–5,5 m. Smėlio cheminė procentinė sudėtis: SiO 2 – 97,5–99,38; Al 2 O 3 – 0,12–2; Fe 2 O 3 –
0,03–0,8.
Anykščių kvarcinis smėlis yra stiklo pramonės žaliava.
Literatūra: Lietuvos geologija. Vilnius, 1994. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, p. 289–290.

Kvarcinio smėlio karjeras, 2013

PUNTUKO BROLIS
Sinonimas: Pašventupio akmuo
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pašventupio kaimas, Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio
kraštovaizdžio draustinis. Valstybės
saugojamu gamtos paveldo objektu
paskelbtas 1964 m., archeologijos
paminklas (1972)
Koordinatės
6153060

(LKS):

567650;

Antžeminė riedulio dalis primena
apzulintą bukaviršūnę trigoninę piramidę (netaisyklinga) su įskilimais
pagal skalumo plokštumas. Riedulio
11
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paviršiaus viena vieta, kurią žmonės yra labiausiai iškapoję ir kuri žiojėja kaip pleišto formos “įpjova”, žvelgiant iš tolėliau sukelia fantastiško žvėries prasižiojusių nasrų įvaizdį.
Riedulio matmenys (virš žemės paviršiaus esančios jo dalies): aukš-tis – 1,85 m; ilgis – 5,94 m; plotis – 4,7
m; didžiausia horizontali apim-tis – 18,57 m. Spėjama, kad dides-nioji riedulio dalis yra žemėje. Rie-dulį
sudaranti uoliena – granitas, pilkš-vai rausvas, leukokratinis, vidutin-grūdis. Tiriant šlifą, nustatyti šie
mineralai: plagioklazas (40%), kvarcas (30–35%), mikroklinas (30%), biotitas (5%), cirkonas, muskovitas;
kristalinių grūdelių dydžiai: mikroklino – 2–4 mm, plagioklazo – 2–3 mm, kvarco – 0,2–1,5 mm, biotito – 0,5
mm; struktūra – granoblastinė, granitinė, porfyrinė (plagioklazas, mikroklinas), vidutingrūdė; tekstūra –
masyvi.
Iš kur kada ir kaip atkeliavo šis riedulys prie Šventosios? Tektoninės jėgos iš gelmių iškėlė šį granitą su
pegmatito gyslomis į paviršių. Tikėtina, kad buvo jis aukštų kalnų dalis, tačiau vėjai, vandenys ir ledynas
ardė kalnus. Skandinavija maždaug prieš pusę milijono metų tapo Europos ledynų skydu. Lietuva, kaip ir
visa Europa, apledėjusi buvo mažiausiai keturis kartus. Ypač galingas ir storas buvęs priešpaskutinis,
Medininkų vardu pavadintas ledynas. Jis greičiausiai ir atgabeno iš Skandinavijos Puntuko brolį, arba taip
vadinamą Pašventupio akmenį. Atplyšusį uolos gabalą ledynas vilko į Lietuvą, pakeliui gerokai jį zulindamas.
Granito uolos atplaiša tapo rieduliu (pažvelkite į ledo ir vandens nugludintas akmens briaunas ir kampus).
Ryškūs įbrėžimai (net kelių krypčių!) viename riedulio šone – tai ledynų slinkimo pėdsakai žemės paviršiuje.
Ant Norvegijos, Švedijos ar Suomijos uolų tokių štrichų – gausybė. Taigi lygiagrečiais dryžiais pažymėtas
riedulio šonas liudija, kad pats riedulys iš tikrųjų buvo velkamas ir trupinamas ledyne, prisotintame įvairių
uolienų nuolaužų.
Šis Puntuko broliu vadinamas riedulys neseniai geologams padėjo atsakyti į klausimą, kada ištirpo
Anykščių apylinkes dengęs ledas. Prancūzijos laboratorijoje buvo ištirtas kvarcas iš uolienos gabalėlio,
atskelto nuo riedulio viršaus. Nustatyta, kad kosminiai spinduliai kvarcą riedulio paviršiuje pradėjo
„bombarduoti“ prieš 14 200 metų. Kitaip sakant, riedulys „pamatė dienos šviesą“, kai ištirpo jį dengęs ledas.
Taigi yra mokslinis pagrindas teigti, kad Anykščių krašte ledynas ištirpo prieš 14 000 metų.
Aprašė: A. Linčius, 1989; G. Skridlaitė, 2003

KARALIENĖS LIŪNAS
Pašventupio k. Anykščių r., Pienionių miškas. Šaltinis atsiveria Šventosios upės slėnio dešinėje pusėje.
Respublikinės reikšmės hidrogeologiniu paminklu paskelbtas 1964 m.
Koordinatės (LKS): 566880; 6151215
Karalienės liūno plotas – 0,7 ha, gylis siekia iki 3 m. Vandens perteklius iš liūno persilieja į Šventąją mažu,
griovio pavidalo upeliu. Liūną iš visų pusių supa miškas. Todėl čia visada tylu, ramu. Paslaptingai atrodo
Karalienės liūnas žiemą. Net ir didžiausi speigai neįstengia visiškai užtraukti liūno, pačiame jo viduryje lyg
juodas veidrodis vis tiek blizga akivaras. Vasarą Karalienės liūno paviršius pasidengia plūduriuojančia
augalija.
Šaltinio tipas: kylantis, kontaktinis
Režimas: nuolatinio veikimo
Vandeningumas: vidutinio vandeningumo reikšmingas šaltinis. Debitas – 1,56 l/s
Vandens fizikinės savybės. Iš liūno nutekančio vandens (priedugninio jo sluoksnio) temperatūra siekia
9,5 oC. Šaltinio vanduo yra melsvai žalsvas (pavasarį – bespalvis), skonis kaip pelkės vandens, pH – 7,91.
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Vandens cheminės savybės (2014 m.). Šaltinio vanduo gėlas, turintis daug mineralinių medžiagų. Bendroji
mineralizacija 619 mg/l. Jis kietas, pasižymintis virinant lengvai pašalinamu kietumu. Bendrasis vandens
kietumas 6,87 mg-ekv/l. Vandenyje aptikta nedidelė nitrato (2,42 mg/l) koncentracija. Vanduo geležingas,
jame ištirpusios geležies koncentracija sudarė net 3,95 mg/l.

Vandens tipas: kalcio, magnio hidrokarbonatinis vanduo
Kaptažo įrenginių nėra.
Senvagės nuosėdų genezei ir amžiui nustatyti 2004 metų žiemą pelkių grąžtu buvo išgręžtas gręžinys.
Nuosėdose buvo atlikta žiedadulkių ir sporų analizė. Jos duomenimis galima manyti, kad maždaug prieš
3,5 tūkstančių metų (subborealyje) Šventoji pakeitė vagą, o senvagėje ėmė kauptis organogeninės nuogulos.
Pasak senolių prisiminimų, jų pasakojimų, kadaise šitas liūnas buvo daug didesnis. Prakasus griovį ir
nuleidus vandenį į Šventąją, jis sumažėjo. Senų senovėje liūnas buvo toks didelis, kad jame galėdavo
pasislėpti lietuviai nuo užpuolikų priešų. Į liūną vedusi kūlgrinda, slaptas iš akmenų ar medžių grįstas kelias
po vandeniu, kurį žino tik vietos gyventojai. B. Buivydaitė knygoje „Anykščių baladės“ suformavo vieną iš
girdėtų legendų apie Karalienės liūną. Gal nuo gelmėse besiveržiančio šaltinio, gal nuo kažkokių dumble
susidariusių dujų vandens paviršius čia kartais suraibuliuoja, sujuda. Pasak legendos – tai vartosi dugne
vaidilutė, vis negali nurimti.
„Senolių sekti padavimai, A. Vienuolio-Žukausko dar labiau suromantinti, įdvasina slėpiningą, versmėtą
gelmę, palinkusias, vandenyje mirkstančias šakas, medžius, aplink vešančią augmeniją. Mėgdavo
A. Vienuolis-Žukauskas parymoti prie Karalienės liūno, pasvajoti apie senovę, mintyse regėjo deivės Mildos
aukurą, slėptis nuo priešų brendančius senelius, moteris, vaikus...“
Legendos apie Karalienės liūną:
Seniai seniai prie žaliu kaspinu apjuosto liūno vaidilutės šventą ugnį saugojusios – ir juodą naktį, ir
skaidrią dieną. O Šventosios krantą linksmosios undinės taškydavusios. Čia, prie liūno, šventąją tėvų ugnį
saugoti ateidavusi ir jaunutė, graži karalienė – kartu su vaidilute dievų garbei giesmes giedojusi, aušrą
pasitikdavusi. Bet vienąkart atskrido baisi juoda neganda – tūkstančiai juodų paukščių... Pulkų pulkai įbrido į
Šventąją upę – protėvių ir tėvų tikėjimą išnaikinti. Iškirto, sunaikino žaliąjį gojų būriai svetimų vyrų, žvėrimis
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pavirtusių. Krikščionių žyniai šaukė žmones bristi į liūną ar į upę ir melsti malonės naujojo Dievo. Ir pakluso
žmonės juodiesiems paukščiams...
Tik jaunoji karalienė prie liūno kranto stovėjo išdidžiai pakelta galva.
– Štai dar viena stabmeldė stovi, – ištarė karalienė ir žengė į liūną.
Nuo to laiko žmonės liūną ir ėmė Karalienės liūnu vadinti. Sakoma, jog ir dabar ramiomis vasaros naktimis
iš liūno žiūrinčios dvi liūdnos akys – tai nerimsta, dejuoja jaunoji karalienė.
Aprašė: A. Linčius, 1989, K. Kadūnas, R. Giedraitis, J. Giedraitienė, 2014

Karalienės liūnas, 2014 (K. Kadūno nuotr.)

PELYŠOS GEOLOGINIS DRAUSTINIS IR ATODANGA
Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Plikiškių kaimas
Koordinatės (LKS): 569417; 6168905
Šis geologinis draustinis, esantis maždaug už 13 km į šiaurę nuo Anykščių centro, įkurtas 1960 metais
Anykščių rajono Andrioniškio apylinkės Sedeikių ir Plikiškių žemėse. 1983 metais jis buvo išplėstas ir dabar
apima 61,7 ha plotą.
Svarbiausia Pelyšos geologinio draustinio paskirtis – išsaugoti Pelyšos krantuose atodangas su vėlyvojo
devono uolienomis, kuriose gausu suakmenėjusių primityvių šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanų.
Reikšminga ir tai, kad draustinyje išvaizdžią Pelyšos slėnio atkarpą galima naudoti mokslo, mokymo, turizmo
poreikiams.
Stambiausia ir ryškiausia žemės paviršiaus forma draustinyje – Pelyšos slėnis. Žemupyje siekiantis 200 m
pločio ir ligi 21,5 m gylio įsirėžęs į Šventosios slėnio dešiniąją pusę su jos trimis terasomis. Patį Pelyšos slėnį
vienur kitur tarsi išplečia jo šlaituose atsivėrusios senos griovos, savaip įvairina ir turtina fragmentiškai
4 lygiais išsidėsčiusios terasos. Žemiausioji (salpa) labai menka, daug kur jos ir visai nėra. Pirmoji viršsalpinė
terasa slėnyje vyrauja ploto atžvilgiu ir būna iki 30 m pločio. Be to, slėnyje dar plyti 5–6 ir apie 12 m aukštį
siekiančios kitos dvi viršsalpinės terasos. Visų jų paviršius daugmaž palinkęs slėnio ašies pusėn, nelygus.
Terasose želia natūralios pievos, pasklidę tebežliugsantys ar išsausėję senvagių likučiai. Pelyša labai
akmenuota: vietomis jos dugnas atrodo tartum kieno būtų kruopščiai grįstas iš morenų išplautais ir
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suridentais akmenimis. Vidutinis upės plotis – 2–4 m, bet žemupyje ji išplatėja iki 8–12 m.
Pelyšos slėnio šlaituose dauguma atodangų pasislėpusios po krūmais, nukarusiomis medžių šakomis.
Šiose atodangose vėlyvojo devono Šventosios svitos sluoksniuose randama prieš 320–400 mln. metų
gyvenusių pirmųjų stuburinių – šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų suakmenėjusių liekanų (fosilijų). Šventosios
svitos sluoksnių galima rasti ir Šventosios dugne, jos vagos pakraščiuose po nestora aliuvio danga.

Pelyšos upelis, 1998

Pirmasis fosilinių žuvų liekanas šiose atodangose aptiko prof. J. Dalinkevičius 1931 m. Čia pirmą kartą
Lietuvoje aptiktas šarvažuvės Asterolepis radiata Rohon labai gerai išsilaikęs galvos šarvas. Pagal čia
randamas fosilijas atpažįstami vėlyvojo devono Šventosios svitos sluoksniai ne tik Lietuvoje, bet ir jų
atitikmenys kaimyninėse šalyse, o jas išsaugojusių uolienų ypatybės padeda aiškintis įvairias
paleogeografijos problemas ir padaryti daug mokslinių išvadų. Pelyšos atodanga šiuo metu pasidengusi
deliuviu. Jos vertikalų pjūvį iš viršaus į apačią sudaro (pagal V. Narbutą, 1959 m.):
0,00–2,25 m – kvartero nuogulos (smėlis įvairus).
2,25–2,65 m – smėlis šviesiai pilkas, aleuritingas, viršutinėje sluoksnio dalyje su molio tarpsluoksniais.
2,65–2,70 m – molis žalsvas, riebus, randama faunos liekanų (Estheria).
2,70–3,00 m – aleuritas žalsvas, su netaisyklingais ir plonais riebaus molio ir smėlio tarpsluoksniais.
Randamos žuvų liekanos: Asterolepis radiata Rohon, Bothriolepis prima Gross,
Psammolepis cf. undulata Ag. ir kt.
3,00–3,25 m – smėlingas molis persisluoksniuoja su smulkiagrūdžiu smėliu.
3,25–3,45 m – aleuritas melsvai pilkas, viršutinėje sluoksnio dalyje pereinantis į molingesnį ir
užsibaigiantis molio tarpsluoksniu.
3,45–3,70 m – molis rausvai ir violetiniai rudas.
3,70–3,80 m – molis plonai ir horizontaliai susisluoksniavęs su smėliu.
3,80–4,10 m – smėlis molingas, viršutinėje sluoksnio dalyje yra 6 cm švaraus gelsvo smėlio.
4,10–4,40 m – molis rausvai rudas, viršutinėje sluoksnio dalyje žalsvas, o apatinėje – margaspalvis,
riebus, kompaktiškas.
4,40–4,80 m – molis žalsvas, persisluoksniuoja su labai smulkiagrūdžiu smėliu.
Aprašė: A. Linčius, 1998
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MIKIERIŲ ATODANGA
Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Mikierių kaimas
Koordinatės (LKS): 575244; 6170568
Atodangos aukštis apie 15 m, ilgis palei Šventosios upės vagą apie 60 metrų. Mikierių atodangoje
atsidengia smėlingos nuogulos: apatinėje dalyje – smėliai, susikloję tekėjusių ledyno tirpsmo vandenų
deltoje, jiems būdinga tekėjimo ruzgų, kryžmiškai įkypa ir diagonali tekstūra; virš jų – smėliai, susiklostę
prieledyniniuse ežeruose, jiems būdinga horizontaliai ar lėkštai ir simetriškai banguotos tekstūros;
pastarąsias nuogulas dengia vėjo supustytų eolinių smėlių sluoksnis.
Plotas tarp Andrioniškio ir Svėdasų priklauso Anykščių ledyninio liežuvio dubumai, slūgsančiai
paskutiniojo apledėjimo ledyno degradacijos ruožo atkarpoje, esančioje aukščiau Anykščių.
Geologijos ir geografijos instituto specialistai detaliai ištyrė atodangos smėlingas nuogulas ir atkūrė jų
susidarymo paleogeografines sąlygas. Pirmasis dubumos susidarymo etapas sietinas su paskutiniojo
apledėjimo ledyninio liežuvio stabtelėjimu ties Anykščiais. Ledyno paliktas kraštinių darinių lankas, kuris
apribojo to paties ledyninio liežuvio suformuotą ledyninę dubumą iš pietvakarių ir pietryčių, sudarė idealias
sąlygas prieledyniniam baseinui formuotis. Šiuo laikotarpiu dubumoje nusėdo smulkutis smėlis, aleuritas
bei molis. Tam pačiam ledynui atsitraukiant į šiaurės rytus, susiformavo antrasis kraštinių darinių ruožas,
einantis lanku į šiaurės rytus ir šiaurės vakarus. Šio sustojimo metu, intensyviai tirpstant ledynui, į dubumą,
kurios dugno polinkis į pietvakarius, buvo prinešta smėlio ir žvirgždo nuogulų. Jos buvo paskleistos ir
suformavo deltos vėduoklę. Kadangi ledyno pakraštys buvo arti, ledyno tirpsmo vandens srautuose buvo
gausu nešmenų, o ledyno liežuvio atsitraukimo metu palikti kraštiniai gūbriai suformavo uždarą
sedimentacinę sistemą. Visa nešama smėlinga medžiaga liko Svėdasų-Andrioniškio dubumoje. Mikierių
atodangoje išmatuoti hidrauliniai paleosrautų parametrai byloja, jog srauto greitis šioje vietovėje
vidutiniškai buvo 1 m/s, galia vidutiniškai – 15 N/ms.
Aprašė: N. Blažauskas, 2000
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Svėdasų–Andrioniškio dubumos glacigeninių nuogulų paleogeografinė schema:
a – fliuvioglacialinės deltos pjūvio fragmentas Mikieriai I atodangoje,
b – fliuvioglacialinės deltos paleosrauto rekonstrukcija ties Svėdasais.
1 – kraštiniai gūbriai,
2 – paleosrauto kryptis,
3 – Šventosios paleoslėnis,
4 – Svėdasų– Andrioniškio dubuma,
5 – limnoglacialinės nuogulos.

Literatūra:
Blažauskas N., Jurgaitis A., Šinkūnas P. Svėdasų–Andrioniškio dubumos smėlingų nuogulų sedimentacijos sąlygos =
[Conditions of sandy deposit sedimentation in Svėdasai–Andrioniškis depression] // Litosfera. –2000. - Nr. 4. – P. 46–53:
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 53
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18

• Lauko išvykos vadovas

Geologinio paveldo diena, 2016 •

BALTŲJŲ SMĖLYNŲ KRAŠTAS

• Lauko išvykos vadovas

VARIAUS ATODANGA
Sinonimai: Kvarcinių smėlių, Variaus kvarcinio smėlio atotanga
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Stakių kaimas, Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis.
Valstybės saugomu gamtos paveldo objektu paskelbtas 1987 m.
Koordinatės (LKS): 570011; 6160861
Atodanga atsidengia Variaus upelio (kairysis Šventosios intakas) slėnio kairiajame šlaite. Upelio slėnis yra
siauras su stačiais šlaitais.
Variaus atodangos matmenys: atsidengusios neogeninės storymės aukštis – apie 11,6 m (viso skardingo
šlaito aukštis – apie 14,9 m); ilgis palei Variaus upę – apie 26 m.
Atodangoje atsidengia devono (D), neogeno (N), prepleistoceno – daumantų (dm) ir kvartero dariniai.
Einant iš viršaus į apačią, šią atodangą sudaro (aprašas pateikiamas pagal O. Kondratienę, 1968 m., tik
Neogeno nuogulos):
0–0,6 m dm – N 2 – aleuritas, pilkas, smėlingas, džiūdamas subyra į smulkius gabaliukus.
0,6–6,4 m dm – N 2 – smėlis, baltas, smulkiagrūdis, kvarcinis, žėrutingas. Jame 1,4, 3,2, ir 3,8 m
gyliuose yra šviesiai pilko aleurito smulkūs tarpsluoksniai, kurių storis ne didesnis kaip 2 cm. Smėlis
yra neryškiai horizontaliai sluoksniuotas.
6,4–8,4 m N 1 – smėlis, pilkai
juodas, smulkiagrūdis, kvarcinis,
žėrutingas, anglingas. Einant į
viršų, anglingos medžiagos kiekis
palaipsniui mažėja ir išryškėja
horizontalus sluoksniuotumas (jį ir
sąlygoja anglingos medžiagos
netolygus pasiskirstymas). Šioje
atodangoje (1–7,2 m intervale)
1966 metais paimtų 10 pavyzdžių
atlikta granuliometrinė analizė
parodė, kad čia slūgso labai
smulkus smėlis, kurio vidurkinė
procentinė sudėtis (pagal grūdelių
dydį, mm) tokia: 1–0,5 mm –
pėdsakai; 0,5–0,315 mm – 0,2;
0,315–0,2 mm – 0,6; 0,2–0,14 mm –
Variaus upelis ir atodanga, 2003
6,7; 0,14–0,1 mm – 26,7; 0,1–
0,05 mm – 30,1; 0,05–0,01 mm –
27,2 ir < 0,01 mm – 8,5. Atskirų smėlio pavyzdžių granuliometrinėse frakcijose grūdelių procentinis kiekis vis
dėlto gana įvairus. Tiriant mineralogiškai, buvo nustatyta, kad Variaus atodangos smėlį sudaro daugiausia
kvarco grūdeliai: pavyzdžiui, frakcijoje 0,14–0,1 mm jų yra 68,1–98,7% (vid. 88,4%); frakcijoje 0,1-0,05 mm –
77–97,2% (vid.88,8%). Tarp kitų mineralų pažymėtini dar: muskovitas (frakcijoje 0,14–0,1 mm jo yra
vidutiniškai 5,9% ir frakcijoje 0,1–0,05 mm – vid. 6,1%) bei feldšpatai (frakcijoje 0,14–0,1 mm jų yra
vidutiniškai 2,2% ir frakcijoje 0,1–0,05 mm – vid. 4,0%).
Tiriant sporas ir žiedadulkes smėlio pavyzdžiuose, paimtuose iš Variaus atodangos 6,9–8,4 m intervalo,
buvo nustatyta, kad čia daugiausia pasitaiko spygliuočių žiedadulkių, o tarp jų vyrauja sekvojos genties
žiedadulkės. Tarpe medžių vyrauja plačialapių – ąžuolo ir skroblo žiedadulkės. Taip pat rastos subtropinių
augalų (myrikos, likvidambro, žagrenio, nysos) žiedadulkės.
Aprašė: A. Linčius, 1990.
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PAVARIŲ AKMUO
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pavarių I kaimas, Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis.
Valstybės saugomu gamtos paveldo objektu paskelbtas 1964 m.
Koordinatės (LKS): 569650; 6159475
Antžeminė riedulio dalis apzulinta, bet nepraradusi kampuotumo; žemės paviršiaus atžvilgiu ypač statūs
du jo šonai, o viršus plokščias; iš šalies žvelgiant, riedulys primena slidžių tramplino pakopą. Riedulio
matmenys (virš žemės paviršiaus esančios jo dalies): aukštis – 2 m; ilgis – 4,35 m; plotis – 3,89 m; didžiausia
horizontali apimtis – 13,8 m. Riedulį sudaranti uoliena – granitas su biotitu, vadinamas dar rapakiviu,
juosvai rudas, porfyriškas, smulkiagrūdis, vidutingrūdis ir stambiagrūdis (feldšpatų kristalai siekia iki 8 cm
skersmenį). Tiriant šlifą, nustatyti šie mineralai: mikroklinas, plagioklazas, kvarcas, biotitas, apatitas.
Kristalinių grūdelių dydžiai: mikroklino – < 3 mm, plagioklazo – < 2,5 mm, kvarco – 0,1–0,25 mm, biotito –
< 0,2 mm. Struktūra – granoblastinė, porfyriška (mikroklinas, kvarcas), metasomatinė (poligoniškas
kvarcas), poikilitinė (kvarco įaugimai mikrokline), netolygiai grūduota, smulkiagrūdė ir vidutingrūdė;
tekstūra – masyvi.
Akmuo padūlėjęs ir todėl šiurkštaus paviršiaus.
Aprašė: A. Linčius, 1989; A. Linčius, V. Mikulėnas, 1998

Pavarių akmuo, 1998
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RUBIKIŲ APŽVALGOS BOKŠTAS
Bokštas stovi ant 163 m virš jūros lygio esančios kalvos Bijeikių kaime. Nuo 15 m. aukštyje esančios
apžvalgos aikštelės atsiveria įspūdinga Rubikių ir Dusyno ežerų panorama, giedrą dieną galima įžvelgti trijų
bažnyčių (Debeikių, Leliūnų ir Alantos) bokštus, Bijeikių piliakalnį, Storių kalvas.

Straipsnis ir nuotrauka Iš: http://www.anyksciuparkas.lt/parko-lankytojams/apzvalgos-bokstas

BIJEIKIŲ PILIAKALNIS
Piliakalnis – tai šiaurės–pietų kryptimi pailga kalva, kurią iš vakarų ir šiaurės juosia Rubikių, iš rytų – Dusyno
ežerai. Šiaurinėje piliakalnio pašlaitėje, rytinėje papėdėje, Dusyno ežero vakarinėje pakrantėje buvusi
senovinė gyvenvietė. 1943 m. Burbiškio pradžios mokyklos mokytojo A. Grigo vadovaujami vietos
gyventojai piliakalnio šiauriniame šlaite iškasė nedidelę perkasą ir rado iki 1,5 m storio kultūrinį sluoksnį.
Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1969 m. ir 1974 m. atliko Lietuvos istorijos institutas,
pietryčių ir šiaurės vakarų papėdėje rasta senovės gyvenvietės žymių, lipdytų lygiu ir grublėtu paviršiumi
puodų šukių. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus.

Straipsnis ir nuotrauka iš: http://www.infoanyksciai.lt/lankytinos-vietos/bijeikiu-piliakalnis/
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BURBIŠKIO DVARAS
Burbiškio dvaras yra įsikūręs Anykščių regioniniame parke, netoli Rubikių ežero, 8 km nuo Anykščių.
Vaizdingame Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį patraukia stilingi rūmai – XIX a. architektūros
paminklas, neoklasicizmo epochos perlas, užburiantis subtilumu ir elegancija. Grakščiai prigludęs parkas,
kuriame išlikę daugiau kaip 30 rūšių medžių bei krūmų, įsilieja į kraštovaizdžio peizažą lyg išpuoselėta
ramybės oazė. Burbiškio dvaro rūmai, 1853 metais pastatyti Lietuvos – Lenkijos didikų Venclovavičių
giminės, tebėra vieni gražiausių Anykščių krašte. Visai dvaro sodybai suteiktas Burbiškio kraštovaizdžio
architektūros draustinio statusas, ji įtraukta į Europos paveldo lankytinų objektų sąrašą. Prašome nepainioti
šio dvaro su Burbiškio dvaru Radviliškio rajone, kur vyksta kasmetinės tulpių žydėjimo šventės, ir su kitu
dvaru Burbiškiuose, Raseinių rajone.
Anykščių rajono Burbiškio dvaras ir greta įsikūręs kaimas buvo minimi jau XVII a., Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės laikais. 1690 m. Vilniaus vaivadijos dūmų (kiemų) sąraše pažymima, jog Ukmergės
apskrityje esantį Burbiškį su 5 valstiečių dūmais arba kiemais valdo Pinsko iždininkas Trojanas Nepokojčickis
(Trojan Niepokojczycki). 1729 m. nurodyta, kad tuo metu jau Vilniaus universitetui priklausantį dvarą valdo
prižiūrėtojas jėzuitas Motiejus Voroničius (Mateusz Woronicz), o dvarui taip pat priklauso Burbiškio,
Niūronių ir Vosgėlių kaimai. 1752 m. Burbiškio dvaro istorijoje atsiranda Venclovavičių pavardė: LDK
kariuomenės pareigūnas Stanislovas Venclovavičius (Stanisław Węcławowicz) žymiam architektui Povilui
Gižickiui (Paweł Giżycki) užsako nedidelio dvaro projektą. Stanislovo sūnus Jonas Venclovavičius (Jan
Węcławowicz ) to meto istoriniuose dokumentuose minimas kaip pirmasis Venclovavičių giminės dvaro
savininkas. Taigi, XVIII a. pabaigoje Burbiškio dvare prasideda didikų Venclovavičių valdymo epocha, trukusi
apie pusantro šimtmečio ir palikusi ryškiausią pėdsaką dvaro istorijoje.
Po Jono dvarą valdė jo sūnus Ivonas (Iwon), kurio šeimininkavimo laikotarpiu, apie 1784 m., buvo
įgyvendintas Gižickio dvaro projektas, užsakytas Ivono senelio Stanislovo dar prieš trisdešimt du metus.
1853 m. Ivono sūnus, Jono anūkas Anupras Venclovavičius (Onufry Węcławowicz) perstatė dvaro rūmus į
vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmų ansamblį, kuris išlikęs iki šiol. Aplink rūmus, Anykštos upės slėnyje, jis
įveisė 5 ha parką su dailiomis medžių alėjomis. Anupras turėjo keturis sūnus – Danielių (Daniel), Henriką
(Henryk), Stanislovą (Stanisław) ir Anuprą jaunesnįjį. Henrikas ir Anupras jaunesnysis dalyvavo 1863 m.
sukilime. Už tai Henrikas caro valdžios trejus metus buvo kalinamas Kaune, o Anupras jaunesnysis nuteistas
mirties bausme. Giminės pastangų dėka, mirties bausmė buvo pakeista į 12 metų katorgos Sibire, tačiau
Anupras jaunesnysis neteko visų kilmingos giminės privilegijų ir po tremties į Lietuvą nebegrįžo, gyveno ir
mirė Peterburge.
Po Anupro dvarą valdė jo sūnus Henrikas ir anūkas Žygimantas (Zygmunt). Pastarasis perleido Burbiškį
savo dėdei Danieliui (Daniel), Henriko broliui. 1923 m. Danielius testamentu dvarą užrašė savo sūnui Otonui
(Otton), tačiau tikrąja dvaro šeimininke tapo paskutinioji Danieliaus žmona Liudvika Venclovavičienė
(Ludwika Węcławowiczowa), Otono pamotė. Žmonės kalba, kad Liudvikos ir jos posūnio Otono santykiai
nebuvo geri. Mirus tėvui, Otonas išvyko į Paryžių, 1931 m. pasirašė įgaliojimą Liudvikai Venclovavičienei
tvarkyti visus turtinius reikalus, o pats į Burbiškį nebegrįžo. 1932 m. Liudvika Venclovavičienė dvarą su 82 ha
žemės, likusiais po agrarinės reformos, pardavė iš JAV sugrįžusiam ūkininkui Petrui Kriaučioniui.
Venclovavičių valdymo metu iškilo ne tik pagrindiniai Burbiškio dvaro pastatai. XVIII a. pabaigoje Anykščių
kapinėse ant savo giminės kapų rūsio Venclovavičiai pastatė koplyčią – mauzoliejų. Jo statybą pradėjo dar
Ivonas, o 1858 m. šį darbą tęsė Anupras. Pirmojo pasaulinio karo metu koplyčia buvo sunaikinta, vėliau
atstatyta Liudvikos Venclovavičienės iniciatyva. Koplyčia išlikusi iki šiol, rekonstruota ir veikia kaip kamerinis
meno centras.
Venclovavičių valdymo epizodai išlikę ir archyviniuose dokumentuose, ir vietos žmonių atmintyje.
Burbiškiečiai prisimena Liudviką Venclovavičienę, pasakoja, kad ji buvusi jautri ir draugiška šeimininkė,
niekad neatstumdavusi prašančių pagalbos. Burbiškio dvare taip pat dažnai lankydavosi Sofija Emilija
Jelenskaitė – Venclovavičienė (Zofja Emilja Jeleńska), Vladislovo Venclovavičiaus (Władysław Węcławowicz),
gretimai esančių Aknystų ir Savičiūnių dvarų paveldėtojo, žmona. Caro priespaudos laikais ji finansiškai
rėmė draudžiamų lietuviškų knygų leidimą, įkūrė slaptą lietuvišką mokyklą Aknystų dvare, šelpė mokslų
siekiantį jaunimą, veltui gydydavo vietinius vaikus.
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Burbiškio dvaro istoriją padeda atkurti ne tik išlikę dokumentai, amžininkų prisiminimai, bet ir grožinės
literatūros šaltiniai. Anykščių kraštas, garsėjantis kaip iškilių rašytojų gimtinė, apie savo praeitį mums
pasakoja poemomis, apysakomis ir legendomis. Burbiškio dvaras taip pat gali didžiuotis literatūros klasikų
dėmesiu. Žinomo lietuvių rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio apysakoje „Vėžys“ (1925 m.) išsamiai
aprašyta kilmingos Put Putarleckių giminės istorija ir Putriškių dvaro valdymo laikotarpis XIX–XX a. Apysakos
veiksmo vieta iš tiesų atitinka realų istorinį Burbiškio dvarą. Sutampa net kai kurios architektūrinės detalės,
pvz. apžvalgos bokštelis virš rūmų stogo, iš kur buvo matomi septyni aplinkinių bažnyčių bokštai. Čia
šeimininkai stebėdavo laukuose dirbančius kumečius. Kai kurie apysakoje aprašyti įvykiai taip pat sutampa
su realiais faktais, pavyzdžiui, koplyčios statyba, o kūrinio personažai turi konkrečių istorinių figūrų bruožų:
grafienė Kristina labai primena anksčiau minėtas Liudviką ir Sofiją Emiliją Venclovavičienes. Venclovavičių
giminės atstovas Tomas Venclovavičius (Tomasz Węcławowicz), meno istorijos ir architektūros profesorius,
gyvenantis Krokuvoje, perskaitęs A. Vienuolio kūrinį, teigia, kad apysakoje aprašytą Put Putarleckių giminės
istoriją iš tikrųjų galima laikyti Venclovavičių giminės gyvenimo Burbiškyje atkūrimu.
1932 m. dvarą iš Venclovavičių įsigijęs Petras Kriaučionis, 1933 m. pardavė jį ir 8 ha žemės jėzuitų kunigui
Pranciškui Zabielai, sugrįžusiam iš JAV. P. Zabiela dvaro rūmų šiaurės rytų pusėje įrengė bažnyčią, kleboniją
ir įkūrė parapiją, o vakarinė pusė atiteko pradžios mokyklai. 1947 m. sovietų valdžia nusprendė, kad
vargonų ir varpų gaudesys neigiamai veikia tarybinio moksleivio auklėjimą, tad bažnyčia ir mokykla negali
gyvuoti po vienu stogu. Patalpos iš parapijos buvo atimtos ir nacionalizuotos. Kuo virto dvarai Tarybų
Lietuvoje, niekam ne paslaptis. Kolūkinė santvarka rūmų sales pavertė grūdų sandėliais, dvaro pastatus –
mechaninėmis dirbtuvėmis, administracijos kontoromis ir panašiomis sovietinio rojaus buveinėmis.
Burbiškių dvaro rūmai tapo mokykla, oficina – ūkio verslų dirbtuvėmis, tvartas su diendaržiu – ūkio kiaulide,
svirnas – sandėliu, kiti pastatai – grūdų džiovyklomis, bulvių saugyklomis ir t. t. 1990 m. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, dvaro pastatai buvo grąžinti Panevėžio vyskupijos kurijai. Bažnyčia, negalėdama išlaikyti
dvaro, pardavė jį privatiems investuotojams. Europos sąjunga, besirūpindama „naujųjų sutuoktinių“
kultūros paveldu, savo struktūrinių fondų lėšomis prisidėjo prie dvaro restauracijos, ir Burbiškio dvaras
pakilo naujam gyvenimui.
Burbiškio dvaro ansamblis restauruotas pagal 1853 m. projektą. Atkurti autentiški lubų ir sienų tapybos
darbai, originalios rudojo uosio durys, išlikę vertingi dekoruoti priesieniniai židiniai. Ypatinga interjero
puošmena – autentiškos XIX a. krosnys, apmūrytos baltos glazūros plokštėmis. Analogiškos yra Lietuvos
Prezidentūroje, Daukanto aikštėje, tačiau jas gali apžiūrėti tik išskirtiniai lankytojai. Burbiškio dvare jūs
turite unikalią galimybę išvysti tai, ką mato Prezidentūroje viešintys užsienio šalių atstovai bei garbingi
svečiai. Šiuo metu dvaras pritaikytas turizmo reikmėms: jame teikiamos apgyvendinimo, maitinimo
paslaugos, vyksta koncertai, seminarai, parodos. Dvaro sodyba vėl atgavo pirminę savo paskirtį – tapo
kultūros židiniu Anykščių rajone.

Straipsnis ir nuotrauka iš: http://www.burbiskis.lt/
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STORIŲ KEIMAI
Storių kraštovaizdžio draustinyje, tarp Storių ir Vaitutiškių gyvenviečių stūkso keturi keimai. Šių apylinkių
reljefas susiformavo tirpstant paskutiniojo – Viršutinio Nemuno – apledėjimo Baltijos stadijos Pietų Lietuvos
fazės ledynui, tiksliau vienos iš vėlesnių jos osciliacijų metu. Dviejų ledyninių liežuvių sąlyčio zonoje
susiformavo kampinis tarpliežuvinis masyvas, priskiriamas Aukštaičių aukštumos fiziniam geografiniam
rajonui. Masyvą sudaro vidutinės ir stambios moreninės, fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės įvairaus
aukščio kalvos. Vyraujantis kampinio masyvo absoliutinis aukštis yra 150–160 m. Tai suklotiniai ledyno
pakraštiniai dariniai, susiformavę ledynui esant stacionarioje dinaminėje būklėje, kada ledyno pakraščio
tirpimą kompensuoja ledų pritekėjimas iš apledėjimo centro. Vėliau, ledynui palaipsniui tirpstant ir
plonėjant, lede susidarė plyšiai, protirpos ir tuštumos, į kurias vandens srautai prinešė įvairiai išrūšiuotos
medžiagos. Ledui ištirpus, šios fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės sąnašos virto teigiamomis reljefo
formomis – ozais ir keimais. Šios teritorijos reljefas susiformavo anksčiau, nei prieš tai mūsų apžiūrėta
fliuvioglacialinė delta.
Storių apylinkėse esantys
keimai iš aplinkinio stambiai
kalvoto moreninio reljefo
išsiskiria ir savo aukščiu ir
savo forma. Tai taisyklingos
stačiašlaitės kalvos, kurių
santykinis aukštis svyruoja
nuo 18 iki 27 metrų, o
absoliutinis aukštis siekia
188–194 metų. Keimų šlaitų
santykinis aukštis kai kuriose
vietose siekia net 36 metrų.
Ryškią ir gerai išlikusią keimų
formą lėmė jų vidinė sandara.
Keimų stuomenų pagrindą
Storių kalvų 3D reljefas
sudaro moreninis pilkai rudas
priemolis, o viršutinė dalis
suklota iš smėlingų-molingų nuosėdų. Pagal nuosėdų litologinę sudėtį du pietiniai keimai yra poligenetiniai, t. y.
sudaryti iš limnoglacialinių nuosėdų ir fliuvioglacialinių nuogulų. Šiauriausias keimas yra limnoglacialinis, piečiau
jo stūksantis aukščiausias keimas – fliuvioglacialinis. Vienas keimas turi moreninę „kepurę“. Keimų skersmuo
papėdėje svyruoja nuo 200 iki 350 metrų. Šios stambios kalvos susiformavo ledyno protirpose ir, matomai,
vėliau buvo ne itin paveiktos liežuvinėse dubumose pasitvenkusių ledo tirpsmo vandenų, nes buvusių
limnoglacialinių baseinų krantų žymės aptinkamos 145 m absoliutiniame aukštyje.
Aplink Storių kalvas gausu stambių, bet palyginti neaukštų (vyrauja 3–6 metrai), moreninių kalvų,
dažniausiai turinčių asimetrinę formą ir dvi ar daugiau viršūnių. Tai labai būdingas jauno moreninio reljefo
bruožas. Kalvas iš visų pusių juosia uždari arba vienas su kitu besijungiantys užpelkėję pažemėjimai,
dažniausiai užpildyti durpėmis. Gausu ir glaciokarstinių dubių, kurios susidarė ištirpus po nuogulomis
palaidotam ledui. Visi šie pirminio reljefo išlyginimo ir uždurpėjimo procesai vyko vėlyvajame ledynmetyje ir
holocene. Vyksta ir dabar, tik nebe taip intensyviai.
Šiuo metu šioje teritorijoje yra vykdomas stambaus mastelio (1:50 000) geologinis kartografavimas, kurį
užbaigus, galbūt, paaiškės ir daugiau šių unikalių kalvų susiformavimo ypatumų.
Parengė: A. Jusienė
Literatūra:
Basalykas A. 1965. Lietuvos fizinė geografija, II t.
Basalykas A. 1977. Lietuvos TSR kraštovaizdis.
Guobytė R. 2000. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000.
Kudaba Č. 1983. Lietuvos aukštumos.
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VILDŽIŪNŲ ATODANGA
Sinonimas: Virintos atodanga
Anykščių r. sav., Kurklių sen., Vildžiūnų kaimas, Anykščių regioninis parkas. Valstybės saugomu gamtos
paveldo objektu paskelbtas 2007 m.
Koordinatės (LKS): 563970; 6146887
Atodanga atsidengia Virintos upės (kairysis Šventosios intakas) kairiajame krante, Pavirinčių miške.
Atodanga patenka į Vakarų Aukštaičių plynaukštę (pietinę jos dalį). Vildžiūnų atodangą sudaro vėlyvojo
devono Šventosios svitos apatinės dalies (D3šv) ir kvartero (Q) nuosėdinės uolienos. Devoninę storymę čia
suklostė jūros pakrantėje tekėjusios upės – tai aliuvis. Vildžiūnų atodangos matmenys: skardžio (daug kur
stataus it siena) aukštis apie 10 m, ilgis palei Virintos upės vagos vingį – iki 50 m.
Atodangos vertikalų pjūvį, einant iš viršaus į apačią, sudaro (pagal A. Uginčių, 1983 m.):
0,00–2,40 m – Q – smėlingos nuosėdos.
2,40–9,90 m – D 3 šv – smėlis, balkšvai pilkas, gelsvas, nuo geležies hidroksidų vietomis labai
parudavęs; vyrauja smulkiagrūdis, o viršutinėje pjūvio dalyje vietomis ir su molio priemaiša, turi molio
tarpsluoksniukų ir lęšių, kurių skersmuo siekia iki 10–15 cm; apatinėje pjūvio dalyje smėlis
kompaktiškesnis ir susicementavęs, savo kietumu artimas smiltainiui; visa smėlio storymė
horizontaliai (0,5–1,0 m storio pluoštais) ir nežymiai įstrižai sluoksniuota, ją kerta du ruožai su plyšių
žymėmis, kurios persistūmusios 1–4 cm. Susicementavęs smėlis stačia siena (polinkio kampas beveik
90°) su negilia niša nusileidžia tiesiog į upės vagą po vandeniu.
Vildžiūnų atodanga natūrali, ją, kaip skardingą savo krantą, vingyje nuolat įvairiu intensyvumu paplauna
ir ardo Virintos upės tėkmė (labiausiai pavasarinio polaidžio ir didesnių potvynių metu). Nuo atodangos
viršaus, iki kur prieina miškas, atsiveria įspūdingas vaizdas į Virintos slėnį ir vingiuojančios upės tėkmę.
Aprašė: A. Linčius, 1998

Vildžiūnų atodangos fragmentas, 1998
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